
 

 

Jeugdraad 7 juni 2017 

 

 

Aanwezig:  Diederik, Nick, Lise, Marine, Lien, Rhania, Rani, Isaac, Laura, Joris en 

Ben 

Verontschuldigd: Ruben, Robin, Lucie, Jason en Maarten 

Afwezig: Karel, Sylvia 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Goedgekeurd! 

 

2. Evaluatie Meifeesten 

De winst voor de jeugdraad, 40% van de omzet van zondag, is in totaal €1356. Met 

aftrek van enkele kosten houdt dat in dat elke vereniging zo’n €300 zal krijgen. 

Speelplein, Phobos, Scouts en de Jins kunnen het geld voor de zomer op hun 

rekening verwachten.  

 

Nick haalt aan dat ook het deel van de scouts op de rekening van de jins gestort 

mag worden. 

 

De shift van de Phobos was niet zo denderend. Superleuk dat ze zo talrijk aanwezig 

waren, maar een beetje jammer dat ze constant met teveel achter de toog stonden. 

De meeste Phobossers waren ook erg zat naar het einde toe, wat hun nogal 

onhandelbaar maakte. Isaac merkt op dat ze wel ongepland een extra uur geshift 

hebben, maar dat is geen excuus. 

 

Er wordt opgemerkt dat zowel de opbouw als de opruim veel vlotter verlopen is als 

vorig jaar. Er waren meer dan genoeg mensen aanwezig die een handje hebben 

toegestoken. Er wordt wel opgemerkt dat het niet altijd even duidelijk was tijdens de 

opruim wat ze waar moesten zetten. 

 



 

Over het algemeen was het een erg goede editie, 

met een fijne sfeer. Er was wat minder volk op 

zondag, maar wel een succes. 

Het springkasteel van de jeugdraad is op zondag 

kapot gegaan. Palieter is op de hoogte, maar het is nog niet duidelijk wat hiervan het 

gevolg zal zijn. 

 

Isaac merkt op dat er wel een vraag is om ook op zaterdagavond ook een 

programma te voorzien, optredens of een fuif zouden wel een leuke toevoeging zijn 

aan het programma. Diederik haalt aan dat er veel afhangt van het concept en dat 

grootste moeilijkheid zit in het feit dat alles opgeruimd moet zijn tegen 

zondagochtend. Het is dan ook altijd fuif van jeugdraad Overijse, dus een fuif op 

zaterdag lijkt niet meteen het beste plan.  

 

Ben merkt op dat de mountainbikerace voor de kinderen een erg groot succes was, 

veel groter dan de variant voor volwassenen. Het kan een goed idee zijn om de twee 

races om te wisselen. 

 

Ook het promoten van fietsgebruikers was een goed initiatief dat duidelijk in de 

smaak viel! 

 

Conclusie, een topevenement dat zeker moet blijven bestaan!  

 

 

3. Evaluatie Dagje Vorming 

Een dikke proficiat aan Rani voor de organisatie! Heel straf dat ze de hele dag zelf 

georganiseerd heeft! 

 

Beide workshops waren geslaagd, vooral de EHBO-cursus bij de brandweer viel 

enorm in de smaak. De workshop nachtspel was leuk en leerrijk, al moet er 

opgemerkt worden dat de workshopgevers een beetje vreemd waren. Fijn dat 

iedereen actief heeft deelgenomen aan de workshops. Ook de begeleiders van 

Koning Kevin waren tevreden.  

 

De chiro heeft het nachtspel zelfs al gespeeld op weekend! 



 

 

Ook de BBQ was erg geslaagd en superlekker! Heel 

handig dat er een aparte kookploeg voorzien was 

zodat de dag verder zonder afleiding kon verlopen. 

Super dat Ben en Diederik ook alles opgeruimd én afgewassen hebben! 

 

Er werden deelnemersattesten voorzien voor de workshop van Koning Kevin, deze 

kunnen ingebracht worden voor de jeugdsubsidies. Ben is in het bezit van de 

attesten, ze hoeven dus niet nogmaals doorgestuurd te worden. 

 

 

4. Bedanking Vrijwilligers 

Aangezien het er naar uit ziet dat er niet super veel jeugdraders aanwezig kunnen 

zijn wordt er geopteerd om een feestje te organiseren in JH phobos. Het idee zou 

zijn om vanaf 18u een receptie te geven en wat hapjes te voorzien. Aansluitend kan 

de jeugdraad het jeugdhuis openhouden. Ook de startdag van het speelplein gaat die 

dag door en wordt afgesloten om 18u. De animatoren kunnen dan aansluiten en iets 

drinken in het jeugdhuis. 

 

De werkgroep maakt een evenement aan op Facebook en nodigt iedereen uit. 

Receptie en themafuif in het jeugdhuis vanaf 18u, met een traktatie voor alle 

vrijwilligers. 

 

Halan Cauter is momenteel ook nog onveranderd. Het is dus ook niet praktisch om 

daar iets te organiseren gezien de toegankelijkheid, gebrek aan sanitair, water en 

elektriciteit. 

 

Diederik, Rani, Rhania, Lien, Marine, Lise, Nick, Laura zijn al zeker aanwezig! Ben is 

afwezig, dus de werkgroep regelt op voorhand dat ze de bankkaart kunnen krijgen. 

 

5. Nieuws van het DB  

Wie blijft er ook volgend jaar in de JR? 

Iedereen! Laura is wel 6 maand weg, maar wilt de overige maanden zeker blijven! 

Lien twijfelt omdat het afgelopen jaar nogal zwaar was in combinatie met Het Hele 

Dorp. Ze denkt er nog even over na! 



 

Ruben heeft laten weten aan Ben dat hij stopt met 

de jeugdraad. We gaan er van uit dat Karel ook 

stopt. 

 

Wie wil het DB versterken? 

Rhania wil graag af van de titel voorzitter, maar is verder zeker bereid om haar 

taken in het DB te blijven vervullen. Er wordt geopteerd om te werken met een 

dagelijks bestuur, maar zonder gebruik van titels als voorzitter en ondervoorzitter. 

Lise wil nog even afwachten omdat alles een beetje afhangt van de nabije toekomst.  

In september stellen we de vraag opnieuw! 

 

Evaluatie jeugdraad 

Er wordt opgemerkt dat veel mensen wel graag naar de jeugdraad komen, maar 

onvoldoende geëngageerd zijn voor de werkgroepen waar ze zich aan verbinden.  

 

Ideeën voor volgend jaar 

Het idee om een Roefeldag te organiseren is stopgezet dit jaar, omdat er 

onvoldoende engagement was om dit tot een goed einde te brengen. Misschien kan 

dit opnieuw opgepikt worden.  

 

De andere kant van de Brug is nog steeds wit, misschien leuk om de andere kant 

aan te pakken.  Moet dan wel in samenwerking met JR Overijse aangezien de brug 

op het grondgebied van Overijse staat. 

 

Joris haalt aan dat Palieter van Tompie hem al heeft aangesproken om een 

evenement te organiseren waarbij zij hun volledige gamma aan activiteiten kunnen 

voorstellen. Misschien een leuk idee om op te springen en er een gecombineerd 

evenement van te maken.  

 

Een kinderfuif organiseren, Griezelbal of Halloweenactiviteit. 

 

 Agendapunt voor de 1e vergadering van volgend jaar: brainstorm nieuw 

initiatief! 

 

 



 

6. Nieuws van de schepen 

 

Info over Royal Hippo Village voor JH Phobos: 

Ze zijn op zoek naar een vereniging die een toog 

voor bier en frisdrank te bemannen. Drank wordt voorzien, dus het is enkel tappen. 

Er zou in totaal een 8 man nodig zijn voor de hele dag. Royal Hippo Village gaat door 

op het laatste weekend van augustus. Joris mailt naar Isaac met verdere info.  

 

Antwoord op advies JR aangaande jobbeurs: Joris merkt op dat het college de 

opmerking in het advies terecht vond. De locatie wisselt elk jaar van locatie 

aangezien het een samenwerking is van verschillende gemeenten.  

In het verleden werden de lokale scholen wel gecontacteerd, wat dit jaar niet 

gebeurd is maar wel opgepikt kan worden naar volgende edities toe. Ook de beurs 

laten doorgaan ’s avonds en in het weekend is moeilijk naar de bedrijven toe. Een 

optie kan zijn om de beurs op woensdagnamiddag te organiseren, om 

schoolverlaters uit het middelbaar al de kans te geven om deel te nemen. 

Er waren zo’n 150 bezoekers aan de jobbeurs dit jaar.  

 

Masterplan Sport&Jeugd:  Er komt een infovergadering op 27 juni. Ben stuurt nog 

een uitnodiging naar iedereen die de afgelopen periode heeft deelgenomen aan 

overlegmomenten ivm het masterplan.  

 

 

Joris geeft een tournee op café om de jeugdraad te bedanken voor zijn inzet het 

afgelopen jaar! 

 

 

7. Nieuws van de jeugddienst 

Organisator vakantiewerking: Lientje Vandenbroeck is ook dit jaar aangenomen 

als organisator vakantiewerking. Zij zal van midden mei tot eind augustus in dienst 

zijn en de vakantiewerking tijdens de zomer in goede banen leiden.  

 

Kampbezoeken De Scouts gaan dit jaar naar Olmen (klein kamp) en Graide (groot 

kamp). Een bezoek van Ben en de jeugdraad kan op 8 (Olmen) en/of 12 (Graide)  

juli. De Chiro gaat dit jaar naar Werchter, een bezoek kan op 29 juli. Ben herinnert 



 

de verenigingen er nog eens aan om op tijd hun 

kampvervoer aan te vragen bij de technische 

dienst.  

 

Sleutelplannen Joengele: een tijdje terug heeft Ben de sleutelplannen van Scouts 

en Chiro opgevraagd. Het is duidelijk dat deze na 10 jaar dringend aan een update 

toe zijn. Wanneer de verenigingen op kamp vertrekken zal Ben al hun sleutels 

ophalen. Hij maakt dan werk van een vernieuwd voorstel en bekijkt welke sleutels er 

nog zijn en welk ontbreken. 

 

Subsidieaanvragen van scouts en chiro zijn binnen. Ben roept de werkgroep 

jeugdbeleid samen om de aanvragen te overlopen. Het luik kampvervoer moet nog 

worden aangevuld wanneer de verenigingen terug zijn van hun kamp in de zomer.  

 

Wakkere burger: Op 15/5 ontving het CBS Wim van Roy van De Wakkere Burger. 

In de komende weken/maanden zullen we samen met hem een traject doorlopen om 

de werking van de adviesraden te evalueren, dit in opvolging van de afsprakennota 

die in 2014 werd gemaakt, maar ook naar aanleiding van een aantal gebeurtenissen 

uit het voorbije jaar. 

De eerstvolgende stap is een afspraak met vertegenwoordigers van de adviesraden 

in de week van 19 juni. Het DB geeft aan dat ze tevreden zijn met de werking van de 

jeugdraad en Ben als secretaris. 

 

 

8. Varia  

 

Diederik: haalt aan dat voor de uitbating van het Halan Cauter kampterrein een 

denkpiste is om met meter- of peterschap te werken. Hij haalt aan dat Patrick 
Huvenne een goede kandidaat zou kunnen zijn. 

 
Diederik: wil graag ontslag nemen als lid van de rvb FS. Aangezien het niet super 
zinvol is om een lid af te vaardigen vanuit de jeugdraad bekijkt Ben of het mogelijk 

is om uit de raad te stappen. Als het nodig blijkt wordt hiervoor een JR-advies 
opgesteld. 

 
Isaac haalt het advies van de jeugdraad over de straatverlichting aan en meld dat er 
onlangs in de krant stond dat het gemeentebestuur van Overijse de regeling zou 

aanpassen om in het weekend en op feestdagen de verlichting langer te laten 
branden. 



 

 

Joris: heeft via zijn vader een aantal vrijkaarten 
voor Oostende Koerse. Indien er jeugdraders 

interesse hebben wil Joris een busje inlassen om 
samen met de jeugdraad samen te gaan.  Joris 
bezorgt de exacte data en Ben, hij maakt een 

datumprikker in de facebookgroep. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


